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Aan de raad
Inleiding
Voor het opstellen van de omgevingsvisie Gemert-Bakel heeft de Raad in juni 2020 een
koersdocument vastgesteld. Op basis van de discussie in de raad kwam het verzoek om in
december terug te komen naar de raad met mogelijke bouwstenen. op verzoek van de raad zijn
deze opgesteld op basis van openbare databronnen en middels participatie met onze burgers.
Beslispunten
Vaststellen bouwstenen voor de omgevingsvisie Gemert-Bakel

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 24 november 2021

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Dit betreft een nadere uitwerking van het koersdocument en voorbereiding op de omgevingsvisie
Gemert-Bakel.
Beoogd effect
Met deze bouwstenen willen we in overleg met de diverse stakeholders (zoals dorpsraden, ZLTO,
Waterschap, ondernemersverenigingen, IVN etc.) zodat we een kleuring kunnen geven aan
dergelijke ontwikkelingen, willen we deze lijnen versterken, ombuigen of bestendigen. Uit deze
discussies ontstaat een beeld waar de samenleving behoefte aan heeft dat vervolgens aan de
Raad kan worden voorgelegd ter vaststelling.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een overkoepelend thema dat bij alle bouwstenen terug komt.

Argumenten

Zoals bovenstaand visualisatie aangeeft zijn we op weg om tot een gewogen omgevingsvisie te
komen. In juni hebben we een koersdocument vastgesteld waarin diverse thema’s zijn beschreven
wat we nu doen. Een van de opmerkingen destijds wat om deze goed door te spreken met onze
burgers en pas daarna te bespreken met de stakeholders. Daarnaast werd aangeven om meer
met bestaande data te werken en deze ook openbaar beschikbaar te stellen, zodat iedereen zijn
eigen analyse hierop kan maken.
Beide onderdelen hebben we uitgevoerd en hebben geresulteerd in bijgevoegd bouwstenen. Zoals
u in de factsheets kun teruglezen zijn de uitspraken uit het panelonderzoek, de participatie ronde
gekoppeld aan de data analyse. Het geeft een beeld van de opgave, maar geen richting voor de
uitvoering, dit is een politieke afweging die wij graag met u bespreken bij het ontwerp
omgevingsvisie.
Kanttekeningen

Uitvoering
na behandeling in de Raad kunnen we op basis van deze bouwstenen in overleg met de
stakeholders om tot een ontwerp omgevingsvisie te komen.

Bijlagen
tekstvoorstel bouwstenen
factsheets
koersdocument
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